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Průběžná zpráva k realizaci projektu 
 

"We want to give Europe a green 
heart - here, there, everywhere" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Realizace projektu "We want give Europe a green heart - here, there, everywhere" probíhala  
v prvním roce velmi úspěšně a intenzivně. Jednotlivé aktivity v rámci projektu byly velkým 
přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale zároveň i pro rodiče žáků a 
další zúčastněné osoby, se kterými škola díky projektu navázala nebo prohloubila dosavadní 
spolupráci. Jedná se zejména o zástupce spádových obcí, měst, kraje, odbor školství, odbor 
životního prostředí a zástupce velkých firem v našem regionu, čímž se podařilo beze zbytku 
naplnit myšlenku projektu, že "my všichni" dáme Evropě zelené srdce. 
 
Aktivity naplánovány na první rok projektu byly upřesněny při prvním pracovním setkání 
koordinátorů všech partnerských zemí v Německu, Marlishausenu v září 2013. Součástí byla 
i výuka našich učitelů v německých třídách, setkání s rodiči a zástupci města, při kterém byly 
prezentovány všechny partnerské země a školy. Dále byly koordinátory stanoveny jednotlivé 
mobility, vzájemná korespondence mezi žáky a určena odpovědnost za kompletaci 
jednotlivých výstupů. 

 
 
Bylo vytvořeno společné logo projektu a projektová hymna, společný slovníček základních 
konverzačních frází a spuštěny webové stránky projektu, kde jsou sdíleny výstupy z dílčích 
aktivit a mobilit.  
 
Velmi zdařilý byl první "Cleaning and Harvest Day" na podzim 2013, do kterého byli 
zapojeni všichni žáci školy. Žáci sklízeli ovoce a zeleninu nejen na školním pozemku, ale i  
v okolí školy a během "čistícího" dne vylepšili prostředí kolem školy a v blízkosti lesa, kde 
vyčistili i místní studánku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na nádvoří školy jsme za účasti rodičů a hostů zasadili strom Comenius, u kterého se při 
různých příležitostech setkáváme. 

 
V rámci environmentální výchovy byla zpracována prezentace o třídění odpadů na naší 
škole a žáci jsou vedeni k důslednému třídění do odpovídajících nádob. 
 

 
 
V listopadu byl velmi přínosný tzv. Comenius Week, kdy se žáci během týdne učili 
projektovou hymnu, státní znaky partnerských zemí, základní slovíčka a fráze, vyráběli 
plakáty o recyklování, navštívili společnost Kovosteel, účastnili se výukového programu o 
invazních rostlinách a tvořili z recyklovaných materiálů. Veškeré výstupy z celého týdne byly 
prezentovány při společném setkání v tělocvičně včetně výstavky pěkných výrobků a 
vyhodnocení výtvarné soutěže o nejzdařilejší plakát s danou tematikou. Během setkání žáci, 
přítomní rodiče a hosté zhlédli prezentace partnerských škol a spolupracujících mateřských 
škol zapojených do projektu, které byly za všechny země zkompletovány právě naší školou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V předvánočním období žáci pracovali tentokrát s přírodními materiály a tvořili vánoční 
ozdoby, kterými vyzdobili školní budovy. Dále vytvořili pěkná vánoční přáníčka pro své 
dopisovací kamarády. Předškoláci si vyměnili plyšové hračky s typickými pohádkovými 
postavičkami dané země a utvořili výstavku. 

 
 
V polovině ledna 2014 se 6 žáků 7. ročníku a 2 vyučující zúčastnili studijní návštěvy do 
italské partnerské školy ve Spellu společně se žáky z Polska a Portugalska. Cílem mobility 
byla účast a zapojení našich žáků do výuky v italských třídách, výuka o České republice 
vedená našimi vyučujícími, poznání systému italského školství, výměna zkušeností a poznání 
regionu, kde se škola nachází. Během společenského večera, kterého byli přítomni zástupci 
školství, kultury, starosta města, rodiče a pedagogický sbor, naši žáci prezentovali ČR, 
Zlínský kraj, školu a předvedli hudební vystoupení v češtině a italštině. Velkým přínosem  
a motivací pro žáky bylo i samotné setkání se svými dopisovacími kamarády. 
 

 
 
 
Žáci 6. ročníku pracovali na "narozeninovém 
projektu" a vytvořili prezentaci o tom, jak slaví děti 
narozeniny u nás, jaké jsou zvyklosti a  jaké se zpívají 
písničky při oslavě. Součástí prezentace bylo i 
vyhodnocení formou grafu, kolik žáků školy má 
narozeniny v daném kalendářním měsíci. 



Do projektu "Let´s dance" se zapojili žáci 2. a 3. ročníku, kteří společně s třídní učitelkou 
sestavili taneční choreografii na českou lidovou písničku a v krojích typických pro náš region 
pak tanec natočili na kameru. Tance ze všech zemí naše škola zkompletovala na DVD. 
 
 
 
Z dalších aktivit na podporu environmentální 
výchovy byla četba a tvůrčí psaní  
s tématem ekologie a ochrany životního 
prostředí. Paní učitelky na 1. i 2.st. velmi 
vhodně propojily danou tématiku do hodin 
literatury a slohu a výstupy jsou prezentovány 
na webových stránkách školy. 

 
    
 
 
 
Koncem března u příležitosti Dne učitelů naše škola vytvořila 
prezentaci o životě, díle a odkazu Jana Ámose Komenského "Who 
was Comenius?", neboť se naše škola nachází nedaleko rodiště 
Komenského. Powerpointová prezentace je publikována na webových 
stránkách projektu.  

 
 
 
Žáci 8. a 9. ročníku podnikli exkurzi do firmy Tajmac - ZPS, kde se seznámili s provozem 
firmy a především s možnostmi dalšího uplatnění po ukončení studia. Tato exkurze byla pro 
žáky velmi motivační z pohledu vhodného výběru budoucího povolání a uplatnění na trhu 
práce. 
 
Druhého "čistícího dne" na jaře  se odpovědně zhostili žáci 4. roč., kteří vyčistili část 
místního lesa nedaleko školy a nasbírané odpadky roztřídili do příslušných kontejnerů. 

 
 
V měsíci dubnu proběhly další dvě studijní návštěvy partnerských škol.  



Začátkem měsíce ve Švédsku, jejíž náplní byla výměna materiálů a korespondence, kontrola 
výstupů z projektových aktivit, prodiskutování a schválení programu na 1.mezinárodní tábor 
všech zemí. Probíhala i výuka našich vyučujících a  zahraničních  kolegů ve švédské škole, 
setkání s rodiči, zástupci místních institucí a firem. 
 

 
Koncem měsíce byla organizována studijní návštěva do Portugalska pro 7 žáků 6. ročníku a 
2 vyučující společně se žáky z Itálie. Program návštěvy byl zaměřen na poznání 
portugalského školství, žáci byli také zapojeni do výuky a školních aktivit a měli možnost 
poznat tamní kulturu, tradice a přírodní podmínky. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Významnou projektovou akcí naší školy byla příprava a realizace 1.mezinárodního táboru, 
kterého se zúčastnilo celkem 63 dětí a 19 vyučujících ze všech partnerských zemí  ve dnech 
25.5. - 30.5.2014. Tato akce byla velkou příležitostí pro žáky setkat se s jinými národnostmi, 
plnit společné úkoly a tím rozvíjet své jazykové dovednosti a získávat povědomí o ostatních 
evropských zemích. Program táboru byl velmi bohatý a  byl přínosem k poznání našeho 
zlínského regionu, navázání nových přátelství, umožnění poznání českého školství formou 
zapojení do výuky a školních aktivit a uplatnění environmentální výchovy prací v terénu při 
výsadbě stromů a keřů pro zlepšení životního prostředí. Celá akce bude vyhodnocena formou 
evaluačních dotazníků, které vypracují rodiče a žáci z jednotlivých zemí, ale již teď můžeme 
hodnotit tábor velmi úspěšně s ohledem na splnění aktivit a myšlenku projektu. 
Velmi si ceníme aktivního přístupu rodičů k přípravě a realizaci nejenom této akce, ale jejich 
zapojení i do dalších aktivit. 
 

 
 
V průběhu celého roku probíhala vzájemná korespondence žáků 1. - 7. roč. se žáky z 
partnerských zemí. 
 
Pozitivem realizace našeho projektu je i propojení projektových aktivit se školním 
vzdělávacím programem. 
 
Veškeré výstupy z daných aktivit jsou sdíleny mezi partnerskými školami formou 
powerpointových prezentací, fotodokumentací na CD nebo filmovými záběry na DVD, na 
webových stránkách projektu - www.greenheart.altervista.com a webu školy - 
www.zsvelkyorechov.cz. O výstupech jsou pravidelně informováni rodiče žáků a zřizovatel 
školy.  
 


